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Fervex Junior x 8 sasz
 

Cena: 18,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 8 sasz

Postać Proszki

Producent UPSA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum, Paracetamolum,
Pheniramini maleas

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Fervex Junior w postaci saszetek z granulatem, których zawartość należy rozpuścić w ciepłej wodzie, to produkt z paracetamolem,
kwasem askorbowym oraz maleinianem feniraminy. Może być stosowany już od 6. roku życia. Na co jest Fervex Junior? Wskazaniem do
stosowania leku są objawy towarzyszące przeziębieniu, grypie oraz stanom grypopodobnym. Lek może być pomocny przy takich
objawach, jak gorączka, ból głowy, bóle mięśni, a także katar, ból gardła, kichanie czy łzawienie. Lek Fervex Junior zawiera 3 substancje
czynne. Znajdujący się w nim paracetamol ma działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, a kwas askorbowy uzupełnia poziom
witaminy C w organizmie. W składzie leku Fervex Junior znajduje się również maleinian feniraminy, którego działanie polega na redukcji
przekrwienia oraz obrzęku śluzówki. Prowadzi to do zmniejszenia łzawienia oczu i hamowania kichania, a także sprzyja udrożnieniu
przewodów nosowych.

W opakowaniu znajduje się 8 saszetek leku Fervex Junior. W skład 1 saszetki wchodzi 280 mg paracetamolu, 10 mg maleinianu
feniraminy, a także 100 mg kwasu askorbowego. Zanim lek Fervex Junior zostanie podany dziecku, należy zapoznać się z dołączoną do
opakowania ulotką. Zalecane dawkowanie Fervex Junior u dzieci w wieku 6–10 lat to 1 saszetka przyjmowana 2 razy na dobę. Zalecane
dawkowanie leku u dzieci w wieku 10–12 lat to natomiast 1 saszetka przyjmowana 3 razy na dobę. Młodzież w wieku 12–15 lat może
przyjmować 1 saszetkę Fervex Junior z częstotliwością 4 razy na dobę. Poszczególne dawki leku nie powinny być przyjmowane
częściej niż co 4 godziny. Nie należy przyjmować większej dawki leku niż dopuszczalna dla danej grupy wiekowej, gdyż może to
prowadzić do wystąpienia objawów przedawkowania. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu dla dzieci i młodzieży o masie ciała do
50 kg to 60 mg/kg mc./dobę.

W czasie stosowania leku Fervex Junior u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane. Zaliczyć do nich można między
innymi skutki uboczne feniraminy, czyli np. uspokojenie lub senność, zawroty głowy i zaburzenia równowagi, a także zaburzenia
koordynacji ruchowej, splątanie i omamy. Oprócz tego możliwe jest też wystąpienie rumienia, pokrzywki, świądu, a także obrzęku lub
wstrząsu anafilaktycznego. Skutki uboczne paracetamolu to między innymi reakcje nadwrażliwości różnego typu, neutropenia,
leukocytopenia i małopłytkowość. Skutki uboczne leku wraz z częstotliwością ich występowania szczegółowo omówiono w dołączonej
do opakowania ulotce.
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Nie w każdym przypadku zaleca się stosowanie leku Fervex Junior. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na jego składniki
czynne lub pomocnicze. Lek nie powinien też być podawany dzieciom w wieku poniżej 6 lat. Nie należy stosować go w przypadku
ciężkiej niewydolności nerek bądź wątroby i nie jest wskazany przy jaskrze z wąskim kątem. Lek nie powinien być przyjmowany przez
pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego, któremu towarzyszy retencja moczu. Nie należy również łączyć Fervexu Junior z innymi
lekami na bazie paracetamolu.

Skład
Substancja czynna: 1 saszetka (3 g) preparatu Fervex Junior zawiera: 280 mg paracetamolu, 100 mg kwasu askorbowego, 10mg
maleinianu feniraminy.

Wskazania i działanie
Fervex Junior jest lekiem złożonym. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Maleinian feniraminy zmniejsza
przekrwienie i obrzęk błon śluzowych, przez co udrażnia przewody nosowe, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu. Kwas askorbowy
uzupełnia niedobory witaminy C w organizmie. Nie zawiera cukru.
Wskazania: doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej
nosa i gardła) u dzieci powyżej 6 lat.

Dawkowanie
Dzieci od 6 do 10 lat: 1 saszetka 2 razy na dobę.
Dzieci od 10 do 12 lat: 1 saszetka 3 razy na dobę.
Młodzież od 12 do 15 lat: 1 saszetka 4 razy na dobę.
Maksymalne zalecane dawki paracetamolu:
Dzieci i młodzież o masie ciała do 50 kg: maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 60 mg/kg mc./dobę, łącznie nie większa niż
3 g/dobę, podawana w dawkach podzielonych po 10-15 mg/kg mc. Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 50 kg: maksymalna dawka
dobowa paracetamolu wynosi 4 g/dobę.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancje pomocniczą; ciężka niewydolność wątroby lub nerek; jaskra z wąskim
kątem; rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu; dzieci poniżej 6 lat.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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